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«Розвиток сучасного українського суспільства: 
соціологічний та політологічний виміри».

«БАКАЛАВР»
за спеціальністю за спеціальністю 

«Соціологія 
управління»;
«МАГІСТР»
за спеціальністю

«Соціологія 
управління 
персоналом».



Мета. Дослідження специфіки діяльності
органів місцевого самоврядування
відповідно до природи їх владних
повноважень та реформи децентралізації в

. 
повноважень та реформи децентралізації в
Україні, орієнтованої на забезпечення
потреб громадян.

. 



Визначити реальну ефективність діяльності
органів та посадових осіб публічної влади
шляхом аналізу якості послуг на рівні
органів місцевого самоврядування та їх
комунікації (створення для громадян
можливості вільного доступу доможливості вільного доступу до
інформації щодо діяльності влади).



1.Дослідження проблем взаємодії між
населенням та органами місцевого самоврядування в
українському та західноєвропейському соціальному
просторі, порівняльний аналіз.

2.Аналіз практики країн ЄС щодо ефективності
моделей комунікації публічної влади та населення.
Виявлення пріоритетних напрямів комунікаційної
політики українських органів місцевогополітики українських органів місцевого
самоврядування у контексті налагодження
оперативних та ефективних зв’язків між різними
рівнями місцевого самоврядування та громадою.

3.Визначення особливостей надання
адміністративних послуг органами місцевого
самоврядування в Україні та країнах ЄС.



1. Моніторинг практик прямого управління з
метою визначення ефективності механізмів
проведення місцевих референдумів,
комунікації обраних представників влади на
місцях з виборцями, проведення громадських
слухань консультацій, місцевих ініціатив вслухань консультацій, місцевих ініціатив в
Україні та країнах ЄС.

2. Моніторинг інформаційних ресурсів публічної
влади: сайти, соціальні мережі, ЗМІ.

3. Моніторинг міжмуніципальної комунікації
різних рівнів влади: як державної, так і
публічної.



Мета. В сучасних умовах
активізації процесів
соціальних трансформацій,
обумовлених ескалацією
локальних та регіональнихлокальних та регіональних
військово-політичних
конфліктів, існує гостра
необхідність дослідження
таких соціальних категорій
як «біженці» та «внутрішньо
переміщені особи», нових і
для українського, і для
європейського суспільств.



Сучасний світ виявився неготовим до
нових викликів соціально-економічного
та морально-етичного характеру, що
стало передумовою для виникнення
таких негативних явищ як − ксенофобія,
расизм. Тому дослідження соціальних
змін, котрі відбуваються в країнах ЄС тазмін, котрі відбуваються в країнах ЄС та
Україні, обумовлені реаліями сьогодення,
дозволять розробити рекомендації для
оптимізації соціальної політики щодо
біженців та тимчасово переміщених осіб
в контексті їх інтеграції до нового
соціокультурного простору.



1.Визначення ефективності державної політики

України та країн ЄС в контексті ставлення до осіб, що
залишили постійне місце проживання в пошуках
прихистку від військово-політичних конфліктів.

2.Дослідження в соціальних структурах європейського
й українського суспільств, оскільки примітивна
стратифікація, зафіксована на державному рівні,
передбачає існування лише двох категорії - особи, що
залишились на території проведення збройногозалишились на території проведення збройного
конфлікту, та ті, що шукають прихисток - «тимчасово
переміщені особи». Тим більш, що зазначені групи не є
однорідними та мають складну соціально
стратифікацію.

3.Виявлення особливостей роботи нових
управлінських структур в зоні збройних конфліктів –
військово-цивільних адміністрацій.



1.Моніторинг управлінських рішень усієї вертикалі
влади щодо виявлення соціальних проблем з якими
стикаються переселенці й біженці, та суспільство, що
їх приймає, визначення адекватності та
ефективності державної політики щодо осіб, які
залишили місця постійного проживання в пошуках
притулку.притулку.

2.Опитування мешканців країн ЄС з метою визначення
соціальних настроїв щодо ставлення населення до
таких категорій як «біженці» та виявлення основних
передумов для змін в соціальній структурі.

3.Дослідження громадської думки в зоні зіткнення в
контексті виявлення основних настроїв населення по
відношенню до військово-цивільних адміністрацій та
повсякденного життя населення.



Мета. Дослідження ефективності 
проведення реформ в 
правоохоронних органах 
України.

У 2015 г. розпочався перший 
етап реформи Міністерства 
внутрішніх справ України

− створення національної поліції з метою якісних змін
кадрового складу правоохоронних органів та їх
переорієнтація на надання якісних послуг
громадянам.



Одним з напрямків реформи стало створення

Сервісних центрів МВС України. Пріорітетом

реформи є спрощення надання адміністративних

послуг, децентралізація, покращення якості

сервісу, впровадження новітніх технологій. За рік

впровадження реформи статистика фіксує ріствпровадження реформи статистика фіксує ріст

злочинності та збільшення кількості дорожньо-

транспортних пригод. Зазначені дослідження

сприятимуть виявленню системних помилок та

усунення недоліків в роботі органів охорони

правопорядку з населення.



1.Оцінка ефективності реформи з боку
громадян України у регіональному розрізі,
визначення рівня довіри в суспільстві до
правоохоронних структур.

2.Дослідження якості роботи Сервісних
центрів поліції в контексті виявленняцентрів поліції в контексті виявлення
переваг та недоліків.

3.Вивчення ставлення нових
співробітників поліції до реформування
правоохоронної системи України.



1.Моніторинг рівня злочинності в Україні та
динаміки дорожньо-транспортних подій, а
також рівня довіри населення до
правоохоронних структур.

2.Моніторинг якості роботи Сервісних центрів2.Моніторинг якості роботи Сервісних центрів
поліції та опитування громадської думки
щодо задоволення населенням
впровадженням реформи правоохоронних
органів.

3. Опитування «нових поліцейських» щодо 
роботи вже реформованої системи надання 

послуг населенню.


